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PENANGANAN GAGALAN
TIPE MTR DAN EFLUEN

PENGELOLAAN DAN
PRODUKSI BAHAN BAKAR
PROSES DI IPEBRR SERPONG

Ghaib Widodo dan Bambang Herutomo
Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir - BA TAN

ABSTRAK

PENGELOLAAN DAN PENANGANAN GAGALAN PRODUKSI BAHAN BAKAR TIPE MTR DAN EFLUEN

PROSES DIIPEBRR. Instalasi Produksi Bahan Bakar Reaktor Riset (IPEBRR) - Serpong telah mengelola
dan menangani segenap bentuk gagalan produksi (padat. cairo dan gas) dan ejluen proses. Beberapa teknik
penanganan gagalan yang diterapkan adalah pengendapan. penyerapan, penguapan. elektrolisis. dan
elektrodialisis. Dari penanganan tersebut pada akhirnya diperoleh ben/uk produk yang dapat diumpankan
kembali sebagai bahan bakar dan diperoleh bentuk limbah padat dan cair (ejluen proses) yang memenuhi
persyaratan (kandungan uranium < 50 ppm) untuk dikirim ke Instalasi Pengelolaan Limbah Radioaktif.

ABSTRACT

MANAGEMENT AND HANDLING OF REJECTED FUEL OF MTR TYPE AND PROCESS EFFLUENTS

CONTAINED URANIUM AT FEPI. Research Reactor Fuel Element Production Installation (FEPI) 
Serpong has performed management and handling of all kinds of rejected fuel material during production
(solids. liquids. and gases) and process ejluents contained uranium. The methods that has been implemented
are precipitation. absorption, evaporation, electrolisys. and electrodialysis. By these methods will finally be
obtainedforms of product which can be used directly as fuel material feed and solid/liquid radioactive waste
that fullfil the requirements ( uranium contents < 50 ppm) to be send to Radioactive Waste Management
Installation.

PENDAHULUAN

InstalasiProduksi Elemen Bakar Reaktor Riset(IPEBRR) yang berada di kawasan PUSPIPTEK
Serpong adalah sebuah instalasi nuklir yang
digunakan untuk memproduksi bahan bakar tipe
dispersi pengayaan uranium rendah (20% U·235)

untuk reaktor riset MTR dengan kapasitas produksi
III

70 elemen bakar per-tahun . Instalasi tersebut saat
ini dikelola oleh PT. BA TAN Teknologi dengan
kegiatan utamanya adalah memproduksi bahan
bakar dispersi uranium silisida (U3Si2-AI) untuk
mensuplai kebutuhan bahan bakar RSG-GAS.

Bahan dasar uranium yang digunakan dalam
-235

proses produksi adalah UF6 (pengayaan 20% U )
yang dibeli langsung dari pasar di luar negeri

(Jerman, Perancis). Untuk memproduksi sesuai
kapasitas, diperlukan UF6 sebanyak 25 kg. Selain
itu, instalasi juga dilengkapi dengan peralatan
proses yang mampu mengolah bahan dasar
berbentuk larutan uranil nitrat, U02(N03h Untuk
memproduksi sesuai kapasitas, diperlukan sekitar 40
liter UOlN03h dengan kandungan uranium sebesar
400 glL(I). Secara garis besar, proses produksi di
IPEBRR dapat dibagi dalam tiga tahapan, yaitu :

I. Proses konversi kimia bahan baku UF6

menjadi U-metal dan atau larutan
VOlN03h menjadi serb uk intermediate

product, V03
2. Proses fabrikasi inti bahan bakar, pelat bahan

bakar dan rakitan/elemen bakar.

3. Proses olah ulang gagalan produksi.

Berlangsungnya proses produksi bahan bakar
senantiasa melewati segenap uji kualitas yangketat

sehingga memungkinkan timbulnya sebagian
produk bahan bakar gagal, baik berupa padat (pel at)

maupun sisa proses berupa efluen proses. Proses uji
kualitas dilaksanakan agar diperoleh bahan bakar

f2.31

yang memenuhi speksifikasi . Mengingat harga
uranium pengayaan 20% di pasar dunia sangat

mahal, maka proses olah ulang tidak hanya
dilakukan terhadap gagalan produksi, tetapi juga

terhadap efluen proses yang diduga masih
mengandung V tinggi yang secara ekonomi layak
untuk dipungut kembali. Selain itu, pengelolaan dan
penanganan V bertujuan untuk dapat mereduksi

jumlah U yang memenuhi batas am bang yang
f'

didizinkan yaitu < 5 ppm dan tidak terlepas ke
lingkungan.

Fasilitas pemungutan gagalan uranium dari
segenap bentuk gagalan dapat dilaksanakan di
IPEBRR Serpong dan fasilitas pemungutan hingga
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2. Penanganan gagalan bentuk cairo Gagalan ini
terutama berasal dari proses konversi kimia
dan analisis, yang meliputi filtrat proses
konversi kimia amonium uranil karbonat

(AUK), rafinat proses ekstraksi/stripping,

kondensat proses vaporasi, flushing peralatan
sebelum dan sesudah proses, limbah
dekontaminasi peralatan dan lantai, air bekas
scrubber, dan larutan-Iarutan pencuci peralatan
analisis.

(I)

saat ini dapat dioperasikan dengan baik . OIeh
karena itu, fasilitas ini diharapkan dapat
mengantisipasi gagalan, apabila pada saatnya kelak.
Dalam makalah ini akan dibahas tentang
pengelolaan dan penanganan segenap gagalan
hingga hasil dari pengolahan ini dapat diumpankan
kembali sebagai proses produk bahan bakar.

TEORI

Untuk memudahkan penanganan berbagai
bentuk gagalan padat, cair dan gas, perlu dilakukan
pengelolaan dan pengelompokan gagalan terlebih
dahulu. Uraian di bawah ini menjelaskan secara
ringkas metode/proses untuk memungut U dari
berbagai bentuk gagalan, baik gagalan produk
maupun Iimbah/efluen yang mengandung U.

A. Penanganan Gagalan Proses Produksi

I. Pengelolaan gagalan bentuk padat dari proses
konversi kimia meliputi padatan CaF2 sisa
proses pembuatan logam U, kertas-kertas
pembersih peralatan proses dan analisis, dan
padatan sedimentasi menara cuci gas buang
(scrubber). Gagalan bentuk padat dari proses
fabrikasr meliputi gagalan inti elemen bakar
(lEB), dan gagalan pelat elemen bakar (PEB),
seperti diperlihatkan pada Tabel I.

• Penanganan CaF2 berkandungan U. Padatan
CaF2 berasal dari sisa proses produksi logam
U. Padatan ini mengandung U sekitar 3 

(II

5% . Penanganan dilakukan dengan me-
o

manggang kerak CaF2 pada suhu 500 C
sehingga diperoleh oksida U dan bentuk
oksida lain yang dapat terpisah secara

fI,l,3]

maksimal

4 U + 5 O2 --t U02 + U308(1)

3 U02+ O2

--t U308(2)

2Ca+02

--t 2CaO(3)

2U + 302 + CaO --t CaU207

(4)

2U308 + 3CaO + O2 --t 3CaU207

(5)

6U02 + 3CaF2 + 3H20 + 302--t 3CaU207 + 6 HF
(6)

CaF2 + H2O

--t CaO + 2 HF(7)

• Penanganan kertas penyapu peralatan
proses/analisis. Limbah padat ini terdiri dari
berbagai jenis, seperti kertas bekas penyapu
peralatan proses/analisis, sarung tangan,
masker debu, dll. yang terkontaminasi U.
Penanganan terhadap limbah ini adalah
menampungnya dalam trays (baki),
kemudian diabukan dalam tungku pada suhu
400°C[J]. Dengan cara ini diharapkan seluruh

•

U yang menempel pada benda-benda tersebut
berubah menjadi bentuk U oksida.

Penanganan padatan sedimentasi dari
scrubber. Sedimentasi U berasal dari tiga
buah scrubber, yaitu scrubber proses
konversi kimia, proses kalsinasi, dan proses
pelarutan gagalan produksi. Penanganan
terhadap sedimentasi dilakukan dengan
penyaringan. Residu dilakukan dilanjutkan
dengan pengeringan pada suhu 100°C
selama 2 jam(I), sementera filtrat dikirim ke
penampung efluen proses.

• Penanganan gagalan produk lEB dan PEB.
Produk IEB/PEB gagal berasal dari proses
yang tidak memenuhi spesifikasi yang
diizinkan sebagai bahan bakar, karena
ditolak oleh kendali kualitasI4.S]. Penanganan
terhadap gagalan produk, baik lEB maupun
PEB, adalah dengan melarutkannya ke dalam
larutan soda berlebih (20%) dengan tujuan
agar matriks dan kelongsong aluminium larut
dan diharapkan yang tinggal hanya meat-nya

saja (misal: U308).

lEB/PEB + NaOH ~
NaAI02 + 3/2 H, + daging lEB/PEB (8)

Larutan NaAIO, di atas sebagai limbah cair
dan untuk menghindari terjadinya letupan
gas hidrogen (H2), selama proses pelarutan
ditambahkan NaN03 atau NaNOz"·l.4,6\

Reaksi eliminasi gas H2dengan reagen
NaN03,

AI + 0,9 NaOH + I,05NaN03 ~

NaAI02+ 0,9 NaN02 + 0,15 NH3 + 0,2 H20 (9)

AI + 0,625 NaOH + 0,375 NaN03 + 0,25 H20

~ NaAI02 + 0,375 NH3 (to)

Reaksi eliminasi gas H2 dengan reagen
NaN02,
AI + 0,5 NaOH + 1,5 NaN02 ~

NaAI02 + 0,375 NH3 (11)

AI + 0,5 NaOH + 0, 5 NaN03 + 0,5 H20
~

NaAI02 + 0,5 NH3 (12)
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•

•

Penanganan filtrat proses konversi kimia
AUK. Gagalan filtrat proses pengendapan
AUK masih mengandung kadar U tinggi
karena tidak semua U sempat mengendap
selama proses. Penanganan yang dilakukan
adalah mengendapkan kembali U dalam
filtrat dengan menggunakan peroksida
H202 Endapan yang diperoleh berupa
uranium peroksida yang berwarna kuning.
Reaksi pengendapan berlangsung sebagai
berikut :

UF6 + H202 + 2H20 -? U04.2H20 + 6 HF (13)

efluen proses U02(N03h + H202 + 2 H20 ~

U04.2H20 + 2 HN03 (14)

Efluen proses endapan disaring, residu
diumpankan kembali ke proses kalsinasi,
dan fiItrat berkadar U rendah dianggap
sebagai limbah cair yang dikumpulkan
dalam penampung Iimbah cair (efluen
proses).

Penanganan rafinat proses ekstraksil
stripping. Rafinat ini berasal dari proses
pemurnian U hasil pelarutan meat yang
impuritasnya cukup tinggi. Proses
pemurnian dilakukan untuk mendapatkan U
yang memenuhi spesifikasi sebagai bahan
bakar (nuclear grade). Untuk memenuhi
spesifikasi tersebut U02(N03)2 kotor hasil
pelarutan dilakukan proses ekstraksil
stripping. Rafinat ini sudah berupa
UOiN03h encer yang perlakuan
selanjutnya dikumpulkan bersama fiItrat
proses kimia yang telah dilaksanakan
pengendapan dengan peroksida dan
kondensat proses vaporasi.

Penanganan kondensat proses vaporasi.
Kondensat berasal dari proses vaporasi
terhadap hasil proses ekstraksilstripping
U02(N03)2. Penanganan terhadap
kondensat, pertama-tama dianalisis kadar
U-nya untuk menentukan statusnya.
Apabila kadar U-nya masih di atas 50 ppm
harus diproses ulang dan dikumpulkan
bersama fiItrat proses konversi, rafinat.
Apabila kadar U-nya di bawah 50 ppm,
maka kondensat dilakukan proses
pengikatan menggunakan ion exchange,
elektrodialisis dan lain lain.

Penanganan limbah dekontaminasi
peralatan/lantai. Oekontaminasi dilaksa
nakan setelah usai proses, baik terhadap
peralatan maupun lantai karena ceceran U
nya masih tinggi. Penanganan terhadap
sarana penyapu kontaminan dilakukan

dengan memanaskan di dalam tungku pada
suhu 500"C hingga U berubah ke bentuk
oksida!!l.

Penanganan air bekas scrubber. Air bekas
scrubber berasal dari fiItratnya yang telah
dipisahkan dengan enapan (bentuk padat).
Penanganannya dilakukan dengan
mengumpulkan, dan apabila proses analisis
menunjukkan kandungan U-nya di atas 50
ppm akan diproses lanjut dengan cara
mengendapkan dengan peroksida sarna
seperti Iimbah cair lainnya.

• Penanganan larutan-Iarutan pencuci piranti
analisis. Limbah cair ini berasal proses
pencucian perantilgelas yang usai
digunakan untuk analisis U. Limbah cair
ini ditarnpung sebagai limbah aktif yang
ditempatkan dalam jerigen khusus beranda
aktif dan penanganannya dengan proses
pengendapan sarna seperti limbah cair
lainnya.

3. Penanganan gagalan bentuk gas.
Gagalan ini meliputi: (i) aerosol dan gas emisi
(gas U02F2, HF, NH3, dan C02), gas-gas yang
ditimbulkan dari proses kalsinasi dan
hidroflourinasi, (ii) gas-gas yang keluar dari
glove box, (iii) gas H2 yang ditimbulkan dari
pelarutan IEB/PEB, (iv) gas NOx (NO, N02)
yang ditimbulkan selama proses pelarutan U30S,
U02, U berlangsung, dan kertas-kertas bekas lap
alat proses/analisis.

B. Penanganan Efluen Proses

Efluen proses dikumpulkan dari pengelolaan
dan telah ditampung pada setiap tahap awal dan
akhir segenap proses pemungutan gagalan padat,
cair, dan gas. Efluen proses dalam bentuk Iimbah
cair masih mengandung uranium cukup tinggi, yaitu
< 50 ppm!!l. Hal ini sesuai dengan design pabrik
nuklir Jerman. Mengingat mahalnya harga uranium
diperkaya 20% di pasaran maka batasannya ditekan
hingga kandungan U < 5 ppml1l. Untuk menekan
kandungan U hingga batas di bawah yang
dianjurkan/diizinkan oleh Pusat Elemen Bakar
Nuklir kala itu.

Skema proses pemungutan/pananganan dan
pengelolaan gagalan padat dan cair diperlihatkan
pada Gambar I

TATAKERJA

Bahan:

Segenap bentuk gagalan (padat, cair, dan gas),
NaOH, HNO" H,O" air bebas mineral, (NH,),CO"
NH,OH, ion exchange, Ca(OH)" NaNO" NaNO, .
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Alat:

Cara kerja :

Tungku dapur listrik, tangki proses geometri aman,
tangki slab (tangki pelarut), scrubber, kolom pulsa,
tangki vaporasi, tangki filter, pengaduk
udara, segenap peranti analisis.

proses
untuk

dengan

pengendapan lanjut dengan pereaksi peroksida
seperti terjadi reaksi (13) dan (14)

Gagalan rafinat proses ekstraksi/stripping,
kondensat vaporasi, air bekas scrubber, air
dekontaminasi dilakukan penampungan dan
analisis kandungan U-nya

Terhadap gagalan gas tidak dilakukan
penanganan secara khusus karena kontaminan U
yang terdapat di dalam gas-gas tersebut telah
diserap oleh scrubber menggunakan air bebas
mineral dan HEPA filter. Penanganan terhadap
air bekas scrubber telah dijelaskan di atas.

Efluen proses dilakukan pengolahan dengan
pengendapan menggunakan perekasi
(NH4hC03, NH40H, H202 ion exchenge,
elektrolisis, elektropletting, elektrodialisis.

Segenap hasil penanganan dilakukan
ekstraksi/stripping dan vaporasi
mendapatkan konsentrasi yang sesuai
proses konversi kimia.

suhu 500 C, kemudian digerus, diayak. Gagalan
kertas-kertas penyapu alat diabukan dalam

o

tungku pada suhu 400 C. Sedang sedimentasi
dari menara cuci gas buang dikeringkan dalam

o

tungku pada suhu 100 C. Ketiga hasil panganga
ini selanjutnya dilarutkan dalam asam nitrat.

Gagalan IEB/PEB dilarutkan dalam soda
berlebih 20% disaring kemudian dilarutkan dala
asam nitrat.

Gagalan filtrat proses konversi kimia dilakukan

o
Gagalan CaF2 dipanggang dalam tungku pada•

Gambar I. Diagram Pengolahan dan Pengelolaan Bentuk gaga Ian Padat dan Cairo
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BASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan pengolahan terlebih

dahulu segenap gagalan dikelompok seperti
ditampilkan dalam Tabel I. Dalam Tabel tersebut
jelas bahwa bentuk gagalan ada padat, cair dan gas
yang yang berasal dari proses, fabrikasi, dan analisis
denganjumlah masing-masing sudah tertentu.

Segenap gagalan bentuk padat seperti CaF2
slag dan yang lain diolah dengan cara memanggang

o

(mengoksidasi) pada suhu 500 C, hingga segenap
penyusun dalam gagalan tersebut dapat berubah
menjadi bentuk oksidanya seperti dijelaskan pada
reaksi (1) sampai (7). Karena segenap un sur sudah
menjadi bentuk oksida dengan mudah dapat
dilarutkan dalam asam nitrat maka diperoleh uranil
nitrat U02(N03)2 kotor, seperti ditunjukkan pada
reaksi (15), (16), dan (17) berikut.

U + 4 HNO, ~ UO,(NO,), + 2 NO + 2 H,O (15)

UO, + 4HNO,~ UO,(NO,), + 2NO, + 2H,O (16)

U308 + 8HN03 -t 3 U02CN03)2 + 2N02 + 4H20 (17)

Sementara gagalan lEBIPEB penyusun matriks/
kelongsong akan mudah larut dalam soda NaOH
20% hingga terpisah antara padatan (meat mengan
dung U ) dengan fitrat yang mengandung NaAIOz
seperti ditunjukkan pada reaksi (8). Padatan yang
diperoleh pad a akhimya dilarutkan dalam asam
nitrat dan akan diperoleh uranil nitrat kotor seperti
pula terjadi pada reaksi (15) sampai dengan (17).

Hanya gagalan cair dari proses konversi dilakukan
pengendapan lanjut, maka diperoleh endapan
uranium peroksida, U04.2H20. Produk ini
dicampur dengan produk bahan induk AUK, ADU

pada proses konversi kimia. Sementara fitrat dari

pengendapan peroksida dicampur dengan rafinat, air
bekas scrubber,dan dekontaminasi lain kemudian

dianalisis apabila kandungan U-nya masih di atas 50
ppm seperti diperlihatkan pada Tabel 1, maka
kemudian dilakukan pemekatan dan dicampur
dengan uranil nitrat kotor di atas.

Untuk mendapatkan uranilt nitrat mumi
nuklir (nuclear grade) dilakukan proses
ekstraksi/stripping hingga pengotor akan terpisah
menjadi rafinat dengan kandungan U di bawah 50
ppm, seperti diperlihatkan pada Tabel 2. Namun
untuk memenuhi proses lanjut yaitu proses konversi
kimia maka uranil nitrat mumi harus dipekatkan

[II
hingga konsentrasinya mencapai 200 - 400 g UIL .
Selanjutnya diirim ke proses konversi kimia untuk
diubah ke bentuk bahan induk (parent meterial)

yang dapat berupa : (NH4)4U02(C03)3, (NH4)2
U207, U04.2H20. Bentuk bahan induk ini bergan
tung bahan pereaksinya dan bahan induk ini meru
pakan bahan awal proses produksi bahan bakar.

Gas-gas yang keluar dari proses akan disc rubber

dengan air bebas mineral maka partikel berat akan
terjebak menjadi sedimentasi, sementara gas yang
mengandung partikel halus sebelum keluar stack

monitor dijebak dengan ~A-(HigtL F;guivalenf
Par/icel Absorber) filter akan hinga gas bebas
keluar dengan kondisi seperti pada Tabel3.

Efluen proses hingga saat ini masih dan terus
dilakukan pemungutan U-nya dengan cara
pengendapan dan proses lain hinga diperoleh kadar

U < 5 ppm sesuai dengan anjuran Pusat Elemen
Bakar Nuklir (PEBN) yang sekarang PTBN (Pusat
Teknologi Bahan Bakar Nuklir).

Tabell : Pengelompokan dan Pengelolaan Bentuk Gagalan

No
Jenis Gagalan

Bentuk
Sumber GagalanKonsentrasi/

Gagalan

Proses/Fabrikasi/ Analsisisiumlah

I
CaF, - Slag padatproses5,4 kg U/catu

2

PEBIIEBpadatfabrikasi60 kg U/catu

3

Segenapkertaspenyapu,sedimentasipadatproseslanalisis0,6 kg U/catu

4

Fitratkonversikimia cairproses> 50 ppm

5

Rafinatekstraksi cairproses> 50 ppm

6

Air bekasscrubber cairproses> 50 ppm

7

Kondensatvaporasi cairproses> 50 ppm

8

Dekontaminasi(Iantai,air analisis) cairProseslanalisis> 50 ppm

9

SistemsCnlbber konversikimia gasprosesU-235 0,5 m'/tahun

10

Sistemscrubber kalsiometri reduksi gasprosesU-235 1,0m,/tahun

11

SistemsCTlIbberpela-rutangagalan U-235 1,25m,/tahunkimia
gasproses
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Tabel 2 : Hasil Samping Pengolahan Gagalan Menjadi Enuen Proses

No.
Hasil pengelolahan proses Kadar/konsentrasi/jumlahStatus

1

Proses konversikimia (filtrat AUK,H+/OH- : 2,1 x 10-6 Ci/m3 U-Z35
Efluen proses

ADU, U peroksida)

mengandung NH4F korosif, NH3,
(NH4)zC03

< 50 ppm

Kadar sedang : 1,32 x 10-6 Ci/m3 U-Z382

Sistem pencucian Scrubber
H+/OH- : 2,1 x 10-5 Ci/m3 U-Z35

Efluen proses <

gas/aerosol proses konversi kimia

50 ppm
mengandung NH3 terlarut Kadar sedang : 1,32 x 10-5 Ci/m3 U-Z38

3

Sistem pencucian Scrubber H+/OH-: 2,1 x 10-5 Ci/m3 U-Z35
Eluen proses

gas/aerosol proses

mengandung NH4F hasil reaksi NH3
kalsiometrireduksi

dan HF terlarut< 50 ppm

Kadar sedang : 1,32 x 10-5 Ci/m3 U-Z38

4

Proses pelarutan gagalan produksiH+/OH- : 2,1 x 10-5 Ci/m3 U-Z35
Efluen proses

mengandung 20% berat NaOH dan NaAlOz

< 50 ppm

Kadar sedang : 1,32 x 10-5 Ci/m3 U-Z38

5

Sistem pencucian Scrubber H+/OH- : 2,1 x 10-6 Ci/m3 U-235 me-
Efluen proses

gas/aerosol proses pelarutan

ngandung larutan NO, N02, aerosol

gagalan

HN03, NH3< 50 ppm

Kadar sedang : 1,32 x 10-6 Ci/m3 U- 238
Sistem ekstraksi/stripping

H+/OH- : 2,1 x 10-6 Ci/m3 U-235

6

me-Efluen proses

ngandung HN03 4 - 6 N serta NaN03 dan Al(N03)3

< 50 ppm

Kadar sedang : 1,32 x 10-6 Ci/m3 U- 238
7

Lain-lain hasil pembersih lantai,H+/OH-: 2,1 x 10-6 Ci/m3 U-235 me-
Efluen proses

pencucian silinder UF6, sisa

ngandung HN03 4 - 6 N serta NaN03

analisis dB.

dan Al(N03)3< 50 ppm

Kadar sedang : 1,32 x 10-6 Ci/m3 U- 238

Tabel 3 : Batas Ambang Gas Keluar Proses Yang Diizinkan

Kategori
Batas Aktivitas, A Ci/m3Teknik Pengolahan

1

A < 10-18Tidak diolah

2

10-18< A <10-8Diolah secara filtrasi

3

A > 10-8Diolah dengan proses khusus
(scrubber, absolut filter)

Prosiding PPI - PDIPTN 2007
Pustek Akselerator dan Proses Bahan - BATAN

Yogyakarta, 10 Juli 2007



Ghaib Widodo don Bambang Herutomo ISSN 0216 - 3128 55

KESIMPULAN

Semua gagalan dalam produksi bahan bakar
di IPEBRR telah tertangani. Penaganan terutarna
ditujukan untuk memungut U atau kontaminan U
yang secara ekonomi layak dan agar kontaminan U
tidak tersebar ke lingkungan (menanggulangi
bahaya radiotoksisitas U pada personil dan
masyarakat) serta akutansi bahan nuklir menjadi
jelas.
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TANYAJAWAB

Tunjung Indrati Y.

• Garam yang terbentuk di pengolahan gagalan
bentuk padat dan bentuk cair apa dapat
dijadikan satu untuk lebih efisien
penanganannya ?

Ghoib Widodo

» Tidak bisa karena antara gagalan padat dan
cair mernerlukan perlakuan yang beda.
Contoh penanganan:
Gagalan padat harus dibentuk lain kemudian
diubah ke bentuk padat kernbali, sementara
yang cair hams dipadatkan yang sebelumnya
juga harns dialisis kadar U-nya.
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